
A csABAHoLDlNG Szolgáltató Kft

Pa n as zkezelés i Sza bá lyzata

7. A szabá|vzat célia

A Panaszkezelési Szabályzat szabá'lyozza a Csabaholding Kft által lebonyolított csőd-,

felszámolási-, végelszámolási és vagyonľendezési eţarások során az tigyfelek
bejelentéseinek, panaszainak, tovâbbá' javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve
megoldását. A jelen Szabt.Jyzat céţa továbbá a panaszok ügyintézésével összefuggő

feladatoknak, kompetenciáknak és eljárásoknak a Csabaholding Kft szervezetén belüli
egységes rendj ének kialakítása.

2. A Szabźlľvzat hatáiv a

A Szabźtlyzat hatâ|ya kiterjed a Csabaholding Kft tagsaira, valamennyi munkaváIIalőjara,

valamint az eseti és tartós polgaľi jogi szerzódés alapjan a tarsaság javźnatevékenykedőkľe is,
továbbá Ügyfél t/rtal- előter1esztett panasz Társaságon belüli kezeléséľe, feldolgozás ára és

megválaszolásara.

3. Értelmező ľendelkezések

Panasz: minden olyan egy vagy tobb ügyféttől sztnmaző egyéni jog vagy

éľdeksérelemre irányuló, személyesen szóban vagy íľásban megtett bejelentés, amely a

Csabaholding Kft vagy munkavéi|alőja, valamint az eseti és taľtós polgarí jogi

szeruőďés alapjan a Csabaholding kft éľdekében' annak megbízâsâbőI eljarő

személyek egyedi vagy âIta\tnos eţaľása vagy magatartâsaellen irányul.



Nem minősiil panasznak:

- általáno s tt.j ékoztatźts, ál1 ásfo glal ás kéré s

- az a,,kifogás'', amely benyújtásárrak szabtůyait, illetvę eseteit a csődeţáľásľól és a

fęlszámo|ási eţárásról szóIő I99I. évi XLIX. Töľvény, valamint a cégnyilvántar1ásról,

a bírósági cégeţárásľól és a végelszámolásról szőIő 2006. évi V. Törvény vonatkozó

rende lkezé s ei tartalmazzâk

Panaszkezelési koordindtor: a Csabaholding Kft áItaI aZ ügyfélbejelentések

átvételére, rendszeľezéséľe, hivatott munkatárs. Jelenleg ezt a funkciót Piszteľ

Kornélia tölti be, a Csabaholding Kft székhelyén (1146 Budapest, Thököly út 59/A)

Ügyfél: Minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, arnely a Csabaholding Kft, illetve arĺrak munkavállalója

vagy megbízâsabő| eţaró személy eljttrâstú, annak valamely konkĺét tevékenységével,

szolgáltattsâva| kapcsolatban kifogásoţa. Ezen korben ügyfelnek kell tekinteni

mindenkit, aki a Csabaholding Kft tevékenységével közvetetten, illetve közvetlenril

kapcsolatba kerül.

4. A panaszbejelentések kezelésének ľendje

4.I. A panasz bejelentések mó'dja és formáj

A Csabaholding Kft a panaszok bejelentését írásban és szóban - fogadja el. A szóban,

személyesen tett bejelentés a Csabaholding Kft székhelyén, illetve fióktelepein történik,

melyet a elsődlegesen a panaszkezelési koordinátor, illetve az ugyféIlel kapcsolatban álló

munkatáľs' írásban, formanyomtatványon ( 1 . számú melléklet) ro gzít.

Telefonon, vagy személyesen a Csabahotding Kft székhelyén történő bejelentés esetén a

panaszkezelési kooľdinátor egyeztet a bejelentővel és felhívja, hogy a Panaszt a bejelentő

írásban (levél, fax, e-mail) tegye meg a formanyomtatvâĺy szerinti taľtalommal, amelyet a

Csabaholding Kft honlapjáról letölthet. Amerrnyiben a bejelento az írásbeli forma

elkészítésében önhibáján kívtil akadźlyoztatva van (írástudatlan, látássérĹilt, kora, egészségi



állapota miatt), kéréséľe írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) a panaszkezelési

ko oľdináto r r o gzíti a p anaszt.

4.2. A panaszbejelentések átvétele

A panaszok fogadása és ź/rvételre elsősorban a panaszkezelési koordinátoľ, illetve aZ

tigyfelekkel kozvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata. Mindemellett a panaszkezelési

koordinátor akadâlyoztatása esetén minden munkatárs köteles a panaszt megfelelő módon

felvenni vagy átvenni. A panaszok fogadása a Csabaholding Kft székhelyén, a titkárságon,

munkanapokon 8-16 óra kozött történik. Munkanapokon 16 óľa után vagy munkaszüneti,

illetve vasar- és ünnepnapokon érkező e-mail vagy fax formájában érkező bejelentéseket a

kcj vetke ző munkanap o n dolgo zza fel a p an as zkezelé si ko o ľdináto r.

4.2. A panaszok kezelésének eljárási ľendje

Abeérkezett panasz rögzítése után a panaszkezelési koordinátoľ megvizsgâlja a beadváný,

minosítési kéľdés esetén egyeúet a Csabaholding Kft igyvezetőjével. Panasz minősítés

esetén, további vizsgźĺIatkövetkezik, eldöntendő, hogy apanaszszakmai vagy adminisztrációs

jellegrĺ. Adminisztrációs pľobléma esetén,ha az ügyvezetővel torténő egyeztetés után sztiletett

megoldás, akkoľ a panasz, pľobléma megoldódott. Amennyiben szakmai jetlegu a panasz, az

egyeńetést a panasszal érintett személlyel kell lefolýatni. Eľedményes megbeszélés után a

probléma megoldódott, amelyľől a panaszost a panasz benyújtásától számított 30 napon belül

a panaszkezelési koordinátor éľtesíti. Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a

Csabaholding Kft ügyvezetőjének, aki- a paĺnszkezelési koordinátor bevonásával írásban a

paÍ7asz benýjtásától számított 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli formában válaszol

azngyféInek. A válasz elfogadása esetén a probléma megoldódott.

5. Zárő rendelkezések

5.1. A Csabaholding Kft ügyvezetőj ét a panaszkezelési koordinátor tâjékoztatja a panaszugy-

intézé si tevékeny s é g adatairó l é s gyako rl at i tap asztalatair őI.

5.2. Az iigyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitcjltött nyomtatványokat az adminisńtâciő orzi
meg és íratÍźlrazza 5 évig. Az adminisńtáciő a panaszügyekĺol külön nyilvántaľtást is vezet

(2. száműmelléklet).



5.3 A jelen Szabályzatot a Csabaholding Kft székhelyén, valamint fióktelepein ki kell

függeszteni.

5.4. Ajelen Szabtllyzat2}IZ. jtnius 1. napján léphatźiyba.

Csia László

iigyvezető

CsłsnţIoI-DlNTJ
KF'f.

1146 BuclaPest'
ThiikÓly u.59/a' I' em' 3

*l*



1.sz.mellékIet

BEJELENTÉS / PANASZ NYOMTATVÁNY
Ügyfél neve: ...

Címe

Anyja neve: .

Telefonszám:

Ugyszâm:

A Panasz bejelentésének helye, időpontja: (hely,év, hó, nap, óra):

A Panasz bejelentésének módja (íľásban, szóban, telefonon)

Bej elentés lP anasz taľtalma:

Az U gy féI által b enýj tott dokumentumok j e gy zéke

Azonnali intézkedés (ha szfüséges) leírása: ...

Ügyfél alâírâsa: ..

Áwevő munkatars alâírâsa:

P.H.


